
WAAROM VOOR ONS KIEZEN?

PASSIE

Ons werk is onze passie en we houden ervan om 
onze klanten van A tot Z te ontzorgen. Dit doen 
we door goede kwaliteit te leveren en strikte 
deadlines te respecteren. 

Door onze kennis voortdurend te verdiepen en te 
verbreden kunnen we nog beter inspelen op de 
noden van de klant.

Ook zijn wij gepassioneerd door mensen. Wij hou-
den ervan om partnerships uit te bouwen met 
onze klanten en onze 20 medewerkers. Hierdoor 
kunnen we de samenwerking naar een hoger 
niveau tillen.

KWALITEIT

Als Bureau Notermans beschikken wij over meer 
dan 20 jaar expertise en een zeer groot profes-
sioneel netwerk waarop we kunnen terugvallen. 
Ons bedrijf is bovendien financieel zeer gezond.

Om onze klanten een goede kwaliteit te kunnen 
garanderen werken wij samen met hooggekwa-
lificeerde mensen en bezitten wij alle nodige 
certificaten. Door enkel bepaalde nichedien-
sten aan te bieden kan er extra gefocust worden 
op de kwaliteit van deze activiteiten.

Partnership en co-creatie worden als uit-
gangspunten genomen voor het bepalen van de 
aanpak, de keuze en uitwerking van een passen-
de methodiek en trajectopvolging.

FLEXIBILITEIT

Doordat wij meedenken met onze klant kunnen wij 
expertise en ondersteuning op maat van het pro-
ject aanbieden. Wij beschikken over een ruim team 
van experten, waarbinnen ieder zijn/haar eigen speci-
aliteit heeft. Hierdoor kunnen wij snel optreden indien 
dat noodzakelijk is, binnen heel België.

Bureau Notermans heeft haar goede naam te danken 
aan haar ambassadeurs, zijnde haar klanten en haar 
medewerkers. Dit vertaalt zich actueel in de afhande-
ling van meer dan 5.000 dossiers per jaar. Hiermee 
heeft Bureau Notermans zich het laatste decennium 
gepositioneerd als een grote gevestigde waarde 
met een mooie staat van dienst. 

ONZE KLANTEN

Ons klantenportefeuille is zeer gevarieerd; overheden, 
intercommunales, bouw- en transportbedrijven, ver-
zekeringsmaatschappijen- en makelaars, ingenieurs-
bureau’s, congregaties, immomakelaars en syndici, 
particulieren, bedrijven, ...

A pessimist sees the difficulty in 

every opportunity; an optimist 

sees the opportunity in every 

difficulty. 

Sir. Winston Churchill

““

Wenst u inzicht 
in de staat van uw 
vastgoed?



Bureau Notermans inspecteert zowel woningen, 
bedrijfsvastgoed, appartementsblokken,  
overheidsgebouwen als infrastructuur. Zulke 
inspectie wordt soms verplicht maar kan ook zeer 
nuttig zijn voor de opmaak van een onderhouds- 
of herstellingsbudget. Ook is dit een handig hulp-
middel indien men een gebouw of terrein wilt aan-
kopen of verkopen en men hierover op voorhand 
een onafhankelijk technisch rapport wenst.

WIE ZIJN WIJ?

Bureau Notermans is een ingenieurs- en ex-
pertisebureau uit Borgloon dat ongeveer 20 jaar 
geleden werd opgericht door Marc Notermans. 
Het bedrijf verzorgt een aantal niche-diensten en 
voert opdrachten uit in gans België.

Haar belangrijkste activiteiten zijn:

• conditiestaatmetingen
• bouwkundige expertises
• expertises op zwaar rollend materieel
• advies, projectbegeleiding, opmeting en keuring  
 rond de scheiding van rioleringsstelsels
• landmeting en waardebepalingen
 van onroerende goederen
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WELK ONROEREND GOED
KOMT IN AANMERKING?

zeer goed ( nieuwbouw ) matige conditie

goed conditie slechte conditie

redelijke conditie zeer slechte conditie

STAPPEN NEN 2767

• visuele vaststelling gebreken
• ernst, omvang en intensiteit bepalen
• bepaling van de conditiescore (1 t/m6)
• risico inschatting van gebreken
• bepaling herstelmaatregelen en kosten
• meerjarenplan onderhoud opstellen
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EEN OBJECTIEVE
CONDITIESTAATMETING

IS ONS ANTWOORD.

WAT ZIJN CONDITIESTAATMETINGEN?

Onderhoud, herstelling en vervanging zijn  
zware kostenposten voor vastgoedeigenaars. 
Deze kosten zijn vaak hoogdringend en onvoorzien 
en hebben soms indirecte gevolgen naar gezond-
heid, veiligheid en arbeidsefficiëntie.

Daarom is het interessant om de technische toe-
stand van een onroerend goed te kennen en te 
weten wat de kosten zijn die op termijn moeten wor-
den ingecalculeerd om een maximaal gebruiksge-
not te hebben tegen een minimale kost.

Een professioneel uitgevoerde “conditiestaatme-
ting” biedt hier de oplossing. Het resultaat is per-
soonsonafhankelijk, objectief en transparant.

Conditiestaatmeting in het kader van een actief 
vastgoedbeheer is zeer ingeburgerd in Nederland 
maar staat in België echter nog in haar kinder-
schoenen. Sinds kort wordt de methodiek in Vlaan-
deren gestandaardiseerd volgens de norm NEN 
2767, een kwalitatieve norm die reeds toegepast 
wordt binnen de Vlaamse Overheid.

Op 1 januari 2018 werden door CeDuBo-VLISOG 
de eerste erkenningen in België uitgereikt, o.a. 
aan Bureau Notermans.

HOE GAAN WE TE WERK?

In een eerste fase wordt het onroerend goed in kaart 
gebracht en geïnspecteerd op basis van 3 parame-
ters: ernstgraad, intensiteit en omvang. De combi-
natie van deze 3 parameters resulteert voor elk rele-
vant constructieonderdeel in een “conditiescore” 
van 1 t.e.m. 6.

Hierna volgt nog een interpretatie op basis van het 
risico. Dit gebeurt door inschatting van de mogelij-
ke gevolgen van een gebrek. Bvb. een lek in het dak 
van een fietsenstalling wordt anders geïnterpreteerd 
dan een lek in het dak van een kantoor. Dit geeft een 
andere prioriteit, maar geen andere conditie.
 
Optioneel kan ervoor gekozen worden om de on-
derhouds- en reparatiekosten op korte en lange 
termijn per aanneming in kaart te brengen. Zo kan 
een gezin, een bedrijf of de overheid een correct lan-
ge termijn budget opmaken.


